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DE BVAA NODIGT U UIT VOOR DE VOLGENDE 2 SEMINARS:
NB: deze seminars zullen gegeven worden in het Frans
1. TWEE WEEKENDS “STUDIE VAN DE BEN SHEN”
Dr. Hala AKKAWI
WE 1 : UITGESTELD NAAR 2021 – ZIE ACUPUNCTUUR.BE VOOR LAATSTE
INFO : 1ste seminar gewijd aan de Ben Shen :
Plaats : Hotel Van der Valk - Chaussée de Mons, 22 te 1400 NIVELLES – tél. : 003267
22 10 88.
Tarief :
leden BVAA : 250 € voor het weekend – ontvangst, koffiepauzes en lunch inbegrepen
Niet-leden : 350€
WE 2 : UITGESTELD NAAR 2021 – ZIE ACUPUNCTUUR.BE VOOR LAATSTE
INFO : 2de seminar gewijd aan de Ben Shen
Zelfde tarieven en plaats als het eerste WE.
Mogelijkheid om ter plaatse te logeren aan een voordelig tarief voor beide WE’s.
Inschrijving : per email bij het secretariaat van de l’ABMA-BVAA :
 secretariat.abma.bvga@skynet.be
Betaling : door overschrijving van het gekozen bedrag op de rekening van de
BVAA vzw , Wilde Tijmstraat 2/1 te 1080 Brussel : BIC GEBABEBB/IBAN BE16 2100
2380 6074 - Met vermelding : « seminar Ben Shen + naam »
Voor meer inlichtingen, neem contact op met het ABMA BVAA-secretariaat van de
ABMA-BVAA: Mevr. Johanna Mortier
 secretariat.abma.bvga@skynet.be /  02/414.73.44 (woensdag - vrijdag van 9u tot 16 u)
Wij hernemen hier ter informatie de tekst gepubliceerd in de vorige BVAA-NEWS :
HOE EMOTIONELE EN GEDRAGSSTOORNISSEN EFFECTIEF AANPAKKEN EN
BEHANDELEN IN ACUPUNCTUUR.
Dr. Hala AKKAWI: Na haar studies aan de Faculteit der Geneeskunde van Angers,
van 1977 tot 1984, beoefende ze de algemene geneeskunde gedurende 10 jaar.

Een ontmoeting met André Faubert (beroemde beoefenaar in het bijzonder opgeleid
door Jacques Lavier, vervolgens in China door professoren Leung Kok Yuen en Wu
Wei Ping, en heel dicht bij Charles Laville-Méry) in 1989, betekende een keerpunt in
haar professionele carrière. De training bij hem zal 10 jaar duren.
In 1994 begint ze een praktijk als fulltime acupuncturist in Chinon en vervolgt haar
opleiding door stages in China: Cheng Du, Kunming, Nanjing en bij Chinese
hoogleraren aan het ChuZhen Institute, zowel in acupunctuur als farmacopee.
(Pr. Wang Li Ping, Pr. Hao Wan shan, Pr. Wang Xin Pei, Pr. Zhang Ji Mo, Pr. Liu Li
Hong…)
Hoogleraar acupunctuur aan het Chu Zhen Instituut gedurende 7jaar.
Beoefend Tai Chi Chuan en kalligrafie.
Voorstelling van de opleiding
De term "Ben Shen" kan worden vertaald als "spirituele instanties" of "viscerale
entiteiten". Er zijn er vijf: shen, hun, yi, po, zhi.
Dit begrip wordt uitgebreid besproken in hoofdstuk 8 van Ling Shu, maar ook in
andere klassieke teksten.
Elk van deze aspecten is verbonden aan een orgaan (zang).
Tijdens deze studie wordt eerst ingegaan op het theoretische aspect van deze
fysieke/ psychische complementariteit, en de manier waarop de Chinezen de mens in
zijn globaliteit beschouwen en het lichaam niet scheiden van de geest.
In de praktijk merken we dat het deblokkeren van de Qi van de lever of het kalmeren
van de Shen het niet mogelijk maakt om bepaalde situaties op een bevredigende wijze
te behandelen.
Om deze aandoeningen te kunnen corrigeren, is het essentieel om ze te benaderen
vanuit de Chinese opvatting en de fundamentele theorieën van het Chinese medische
denken.
We zullen starten met een enigszins algemene studie van elk van deze "entiteiten" om
te begrijpen waar ze mee overeenkomen, en wat hun link en hun interactie is met het
fysieke.
In een tweede stap zullen we ingaan op elk van de belangrijkste emoties en hun
stoornissen, om de juiste behandeling met acupunctuur te bepalen.
Als referentie verwijzen we naar de leer van Pr Leung Kok Yuen en André Faubert,
evenals naar de klassieke teksten, en naar onze bescheiden praktijkervaring, met
klinische casussen die het theoretische onderwijs zullen illustreren.
Op het einde van deze cursus kunt u deze emotionele en gedragsstoornissen op een
zeer concrete manier benaderen en uw patiënten een bepaalde verlichting bieden.
Inhoud van de cursus:
- Inleiding
- Complementariteit Yin/ Yang, Hemel / Aarde

- Noties van de deugd van de Lucht en de adem van de Aarde
- De ziel, Essenties
- 3 Hun en 7 Po
- Ben Shen: Shen, Hun, Yi, Po, Zhi
- Herhaling van de 5 bewegingen en hun relatie met de Ben Shen
- Emotionele en gedragsstoornissen en hun behandelingen

2. DE METHODE VAN RICHARD TAN
Dr Marc LABBY
WE 1: vrijdag 19 en zaterdag 20 maart 2021 : 1ste WE van het seminar gewijd aan de
methode van Dr. Richard Tan.
Plaats: Hotel Van der Valk - Chaussée de Mons, 22 te 1400 NIVELLES – tél. : 003267 22
10 88.
Tarief:
leden BVAA : 250 € voor het weekend – ontvangst, koffiepauzes en lunch inbegrepen
Niet-leden: 350€
WE 2: Datum nog te bepalen in maart 2021 :
2de WE van het seminar gewijd aan de methode van Dr. R. Tan.
Zelfde locatie en tarief als het eerste WE.
Mogelijkheid om ter plaatse te logeren aan een voordelig tarief voor beide WE’s.
Inschrijving : per email bij het secretariaat van de l’ABMA-BVAA :
 secretariat.abma.bvga@skynet.be
Betaling : door overschrijving van het gekozen bedrag op de rekening van de
BVAA vzw , Wilde Tijmstraat 2/1 te 1080 Brussel : BIC GEBABEBB/IBAN BE16 2100
2380 6074 - Met vermelding : « seminar R. TAN + naam »
Voor meer inlichtingen en inschrijving, neem contact op met het ABMA BVAAsecretariaat van de ABMA-BVAA: mevr. Johanna Mortier
 secretariat.abma.bvga@skynet.be/  02/414.73.44 (woensdag - vrijdag van 9u tot 16 u)
INLEIDING: De methode van Dr Richard Teh-Fu Tan, L. Ac, O.M.D.
Het bijzondere van deze methode met betrekking tot pijnbeheersing, is dat je nooit
prikt in het gebied dat pijn lijdt.
Er worden hoofdzakelijk punten gebruikt die zich onder de ellebogen en onder de
knieën bevinden. Het is daarom zelden nodig voor de patiënt om zich uit te kleden.

Als complement worden er vaak punten op de schedel gebruikt volgens een bepaalde
somatische projectie.
Correct toegepast, vermindert deze methode de pijn dikwijls al tijdens de eerste sessie
met ten minste 50%.
Het motto van Dr. Tan, dat hij graag kalligrafeerde, was dat de effecten van
acupunctuur zo snel moesten verschijnen als de schaduw van een mast die je optrekt
onder de zon.
Deze methode is systematisch en wordt altijd in 3 stappen ontwikkeld:
1. De eerste fase is die van de diagnose volgens de aangetaste meridianen.
2. De tweede stap is die van de constructie van de matrix (niveau 1) of het
globale evenwicht van de meridianen (niveau 2), waarmee de meridianen
kunnen gekozen worden die we zullen gebruiken om de patiënt te
behandelen. Hiervoor gebruiken we het evenwichtssyteem der 5 elementen
die worden gerechtvaardigd door het opstellen van de trigrammen (Ba Gua)
volgens drie verschillende historische methoden en het zogenaamde
Chinese tijdssysteem ( aandoening gebonden aan een tijdstip van de dag of
aan een seizoen).
3. De derde stap is die van de keuze van de punten. Er zullen verschillende
methoden worden besproken:
a. Een analoge methode (niveau 1),
b. De zogenaamde meridiaan conversiemethode,
c. De keuze van punten volgens het meest gunstige hexagram van het
huidige seizoen,
d. De keuze van punten volgens de 5 elementen,
e. Dr. Tan's 12-punten magische strategie.
Al deze begrippen verwijzen naar de meest authentieke Chinese traditie, die sommige
mensen "acupunctuur volgens Yi Jing" noemen.
De grote verdienste van Dr. Tan is de uitvinding van :
1. Een systematische klinische benadering van een patiënt volgens de 3
stappen die hij nauwkeurig heeft gedefinieerd.
2. Het concept van "globaal evenwicht van de meridianen" om complexere
pathologieën te beheren.
3. De 'magische' strategie van 12 punten om de meest complexe gevallen te
kunnen behandelen, waarmee we in toenemende mate worden geconfronteerd. Deze
strategie wordt "magisch" genoemd, in die zin dat ze meestal een spectaculaire
verbetering van de gezondheidstoestand van de patiënt mogelijk maakt door slechts
12 naalden te plaatsen: maar één per meridiaan. Deze strategie biedt veel variaties, en

biedt de mogelijkheid om deze zo goed mogelijk te kunnen aanpassen aan de
verschillende complexe ziektebeelden die we in de dagelijkse praktijk tegenkomen.
Dr Tan werd geboren in Taiwan in een familie van
acupuncturisten van de Tung-stijl. Het is dan ook logisch dat
hij de vaardigheden al op zeer jonge leeftijd verwerft.
Vervolgens ging hij in de leer bij vele meesters, waaronder Dr.
Chen Chao aan wie hij hulde bracht en aan wie hij het
auteurschap van Yi Jing Acupunctuur erkende. Hij verdiept de
studie van de grondteksten van het Chinese denken over
acupunctuur, Yi Jing, Feng Shui en Ba Zi.
Hij onderneemt een ingenieursopleiding in systeemtheorie en
emigreert naar de Verenigde Staten, waar hij vijf jaar voor de NASA werkte. Om legaal
acupunctuur te kunnen beoefenen in San Diego, moet hij er opnieuw cursussen volgen
en zijn licentie halen. Hij vertelde ons er regelmatig sappige anekdotes over.
Uit de synthese van al zijn kennis heeft hij het concept van globaal evenwicht en de
magische strategie van 12 punten bedacht. Op dat moment ontwikkelde hij ook zijn
lesmethode die de authenticiteit van voorouderlijke kennis combineerde met de
rigoureuze en pragmatische geest van de Amerikaanse ingenieur.
Hij is een groot meester, die op 7 februari 2016 in San Diego is overleden.
Hij vergeleek zijn lessen vaak met een show en had plezier met de woordspeling:
« Dr Tan show - Dr Tan’s How ».
Zijn grootste wens was om zijn methode onder een zo breed mogelijk publiek te
verspreiden om een heropleving van de acupunctuur te creëren. Hij vertelde ons dat
China via het Westen de acupunctuur opnieuw zal herontdekken.
➔
“The Show Must Go On!”
Ik ontmoette Dr. Tan voor het eerst in 2013 en was meteen overtuigd door zijn aanpak.
Teruggekeerd van mijn eerste training haastte ik me om zijn concept van globaal
evenwicht toe te passen, en ik was verbaasd over de behaalde resultaten. Ik nam
daarna deel aan alle opleidingen die hij toen in Parijs gaf
en volgde, zoals hij ons sterk adviseerde, zijn opleiding
in Ba Zi.
Zijn opleiding heeft een revolutie teweeggebracht in
mijn praktijk. Ik hou van de systematische kant van de
methode die het mogelijk maakt om verschillende
therapeutische opties naar voor te schuiven voor elke
aangetroffen pathologische situatie. De verschillende
methoden kunnen tot op zekere hoogte worden
gecombineerd.

Dr. Tan nodigt ons uit om flexibel en creatief te zijn in onze aanpak, en zijn opleiding
biedt ons de mogelijkheid om dit te bereiken.

